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1.1. Implikazzjonijiet legali

1.1.1. Mhux l-ipperikolar, iżda l-ikkumpletar, tal-leġiżlazzjoni kontra d-
diskriminazzjoni

Għad hemm ħafna xi jsir kontra d-diskriminazzjoni, meta titqies id-diskriminazzjoni mifruxa 
kontra ż-żingari u l-fatt li r-regolamenti eżistenti ma jiġux applikati u implimentati biżżejjed. 
Jew ma jkoprux ċerti oqsma, bħad-diskriminazzjoni multipla, jew inkella jkunu inadegwati 
meta jiġu applikati. Eżempju tajjeb ta' din l-inadegwatezza huwa l-livell baxx ta' għarfien 
dwar il-qafas legali kontra d-diskriminazzjoni, bir-riżultat li l-għadd ta' lmenti mressqa 
jiskantak kemm huwa baxx.

Ir-rapporteur madankollu targumenta li, għalkemm id-diskriminazzjoni abbażi tal-etniċità –
kif definita fid-Direttivi tal-UE 2000/431 u 2000/782 – setgħet tinqered qabel, l-esklużjoni 
soċjali u ekonomika tal-parti l-kbira tar-Roma kienet tibqa' teżisti, minħabba l-bosta fatturi 
interkonnessi li joħolquha3 (bħal żvantaġġi ġeografiċi serji, livelli baxxi ta' edukazzjoni, l-
eżistenza ta' tip ġdid ta' talba tax-xogħol jew il-kullass ta' ekonomiji ppjanati u rregolati 
ċentralment li jattiraw għadd kbir ta' ħaddiema bi ftit jew bl-ebda ħiliet) u l-ostakli, ta' spiss 
fiżiċi, li jibblukkaw l-integrazzjoni soċjali u ekonomika (bħad-distanza ta' postijiet tax-xogħol 
aċċessibbli, in-nuqqas ta' trasport u infrastruttura jew l-inadegwatezza ta' sistemi edukattivi 
lokali f'reġjuni żvantaġġati). Għalhekk, il-miżuri kontra d-diskriminazzjoni u l-ġlieda kontra 
r-razziżmu – għalkemm huma indispensabbli – waħedhom mhumiex biżżejjed biex jegħlbu d-
dewmien storiku u ekonomiku tal-minoranza Roma4. Ir-rapporteur tinsab konvinta li jeħtieġ li
nikkumplementaw il-leġiżlazzjoni eżistenti dwar l-ugwaljanza u li nindirizzaw il-bżonnijiet 
speċifiċi tar-Roma – u tal-persuni mhux Roma li jinsabu f'qagħda simili – fil-livell tal-UE, fuq 
bażi legali ugwalment iebsa li tistabbilixxi obbligu ċar fir-rigward tal-partijiet interessati.

1.1.2. L-integrazzjoni soċjoekonomika hija kwestjoni ta' drittijiet fundamentali

Ir-rapporteur temmen li l-istrateġija bien tintlaħaq integrazzjoni u reintegrazzjoni 
soċjoekonomika tar-Roma madankollu mhux se tipperikola, iżda se tikkumplementa t-
traspożizzjoni jew l-implimentazzjoni tal-liġijiet kontra d-diskriminazzjoni. Barra minn hekk, 
meta jitqies sa liema punt huma esklużi soċjalment u ekonomikament ir-Roma, l-integrazzjoni 
ġenerali hija essenzjalment kwestjoni ta' drittijiet fundamentali. Parti sinifikanti mir-Roma 
Ewropej tiffaċċja kundizzjonijiet tant ħżiena – huma kważi totalment skonnessi mill-
ekonomija, u dan jirriżulta fil-fatt li ma jgawdux mid-drittijiet umani bażiċi tagħhom – li l-
promozzjoni tal-inklużjoni soċjali ma tistax titqies fil-kuntest tar-rettifiki politiċi ġenerali, 
iżda għandha tiġi trattata bħala li tikkoreġi wieħed mill-ikbar nuqqasijiet fir-rispett tad-

                                               
1 Direttiva tal-Kunsill 2000/43/KE tad-29 ta' Ġunju 2000 li timplimenta l-prinċipju tat-trattament ugwali bejn il-
persuni irrespettivament mill-oriġini tar-razza jew l-etniċità, li tinsab fis-sit li ġej: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:en:HTML
2 Direttiva tal-Kunsill 2000/78/KE tas-27 ta' Novembru 2000 li tistabbilixxi qafas ġenerali għall-ugwaljanza fit-
trattament fl-impjieg u fix-xogħol, li tinsab fis-sit li ġej: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:en:NOT
3 BABUSIK F. u ADLER J. 2002 Romákat foglalkoztató vállalkozások, in: A romák esélyei Magyarországon, Kávé 
Kiadó - Delphoi Consulting
4 DE SCHUTTER, O. u VERSTICHEL, A. 2005 The Role of the Union in Integrating the Roma: Present and Possible 
Future in European Diversity and Autonomy Papers EDAP 2/2005
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drittijiet kostituzzjonali u tad-drittijiet tal-bniedem fl-Ewropa.

L-isforz fl-UE biex jitnaqqsu l-faqar u l-esklużjoni soċjali tar-Roma Ewropej għandu 
għalhekk iqiegħed enfasi partikolari fuq ir-rispett u l-promozzjoni tad-drittijiet tal-bniedem 
tat-tieni u t-tielet ġenerazzjoni, biex jissaħħu d-drittijiet tal-infurzabbli tal-ewwel 
ġenerazzjoni, pereżempju d-drittijiet marbuta mad-dinjità umana, id-drittijiet politiċi u 
drittijiet oħra tal-bniedem.

1.1.3. ''Żona griża'' legali

Il-parti l-kbira tal-azzjonijiet tal-UE fir-rigward tal-qagħda soċjoekonomika tar-Roma, 
minbarra dawk b'rabta mal-istrumenti definiti fit-Trattati bħad-direttivi u r-regolamenti, 
jaqgħu taħt il-kategorija tal-liġi mhux vinkolanti (soft law). Ir-riżoluzzjonijiet, rapporti, 
dikjarazzjonijiet, konklużjonijiet u komunikazzjonijiet tat-tliet istituzzjonijiet ewlenin tal-UE 
jikkostitwixxu għalhekk ''żona griża'' legali bejn dak li mhuwiex liġi u l-liġi pożittiva1. 

Ġew żviluppati bosta inizjattivi intergovernattivi fl-aħħar ftit snin. Organizzazzjonijiet 
internazzjonali, bħall-Kunsill tal-Ewropa jew l-OSKE, fasslu proposti tajbin u ideat 
progressivi, iżda r-riżultat ma kienx wieħed mill-aqwa. Ir-rapporteur temmen li l-konklużjoni 
ewlenija li għandha tinsilet minn dawn l-inizjattivi hija li slogans politiċi ġenerali qatt ma 
jsiru realtà jekk ma jkunux akkumpanjati minn obbligi ċari, u għalhekk il-liġi mhux vinkolanti 
mhijiex biżżejjed għat-trawwim tal-inklużjoni soċjali tar-Roma: regoli u normi mingħajr 
normattività f'dan il-każ jistgħu jkunu effettivi iżda mhux effikaċi.

1.1.4. Lilhinn mil-liġi mhux vinkolanti

Skont l-argumenti li jippreżentaw it-teoriji legali standard, madankollu, il-liġi mhux 
vinkolanti tal-Komunità dwar ir-Roma hija għalhekk il-prefigurazzjoni u l-materjal li 
jikkostitwixxi l-bażi għal-leġiżlazzjoni futura, li l-komunità legali ħadet l-impenn b'rabta 
magħha billi ħarġet strumenti kważi-legali relatati. Billi tinkorpora n-normattività gradwali 
tal-liġi internazzjonali, il-liġi mhux vinkolanti tirrappreżenta grad ta' liminalità li tipponta 
minn kundizzjonijiet mhux regolati lejn kundizzjonijiet regolati, mis-soġġettiv lejn l-oġġettiv, 
mill-ġenerali lejn l-ispeċifiku, minn dak li mhuwiex formali lejn il-formali, mill-ambigwu lejn 
il-predeterminat. Għalhekk il-liġi mhux vinkolanti tista' biss teżisti b'mod parallel mal-liġi 
vinkolanti u sussegwentement issir iktar effikaċi permezz tal-leġiżlazzjoni ta' segwitu2.

L-Unjoni Ewropea bħala entità legali ''sui generis'' tista' tipprovdi l-impatt meħtieġ biex 
iġġiegħel lill-parteċipanti jikkonformaw mal-impenji tagħhom stess. Wara d-dħul fis-seħħ tat-
Trattat ta' Lisbona, l-Unjoni Ewropea kisbet firxa wiesgħa ta' strumenti vijabbli – li jvarjaw 
minn kooperazzjoni makroreġjonali sa kooperazzjoni msaħħa – li l-Istati Membri mħassba 
jistgħu jieħdu l-impenn li, permezz tagħhom, irawmu l-inklużjoni soċjali tar-Roma. L-
Istrateġija Ewropea dwar ir-Roma tista' tibda topera permezz ta' mandat ċar mill-Kunsill 
Ewropew, bl-impenn proprju min-naħa ta' Stati Membri interessati u ddedikati u bl-appoġġ ta' 

                                               
1 BOYLE, A. E. 1999 Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, in: International & 
Comparative Law Quarterly 48 pp. 901-913. Cambridge
2 MALANCZUK, P. u AKEHURST M. B. 1997 Akehurst's modern introduction to international law, 
Routledge, London
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oħrajn. 

Abbażi tas-sejbiet tal-istudju relatat ma' dan ir-rapport, ir-rapporteur se tippreżenta 
rakkomandazzjonijiet speċifiċi fl-abbozz ta' rapport dwar il-qafas u l-istruttura ta' din il-
kooperazzjoni, kif ukoll ir-rwol tal-istituzzjonijiet tal-UE, tal-gvernijiet tal-Istati Membri, l-
awtoritajiet lokali u l-entitajiet interessati, bħall-Pjattaforma għar-Roma jew it-Task Force tal-
Kummissjoni Ewropea dwar l-inklużjoni tar-Roma li għadha kemm ġiet stabbilita.
2. Prijoritajiet u prinċipji għall-Istrateġija tal-UE dwar l-Inklużjoni tar-Roma

2.1. Immirar espliċitu iżda mhux esklussiv

Fl-oqsma politiċi kollha maħsuba għall-inklużjoni soċjali tar-Roma, għandha ssir distinzjoni 
ċara bejn il-kwestjonijiet ġenerali u dawk b'rabta mal-etniċità b'mod partikolari. Il-parti l-
kbira tal-aspetti relatati mal-edukazzjoni, l-impjieg, il-kura tas-saħħa, id-djar u l-iżvilupp 
ekonomiku b'rabta mar-Roma għandhom jiġu inklużi fil-politiki ewlenin, filwaqt li 
kwestjonijiet dwar diskriminazzjoni razzjali, kultura u identità għandhom naturalment ikunu 
trattati b'rabta mal-oriġini etnika. Il-proġetti mmirati b'mod ċar lejn il-minoranza Roma 
jagħmlu biss sens jekk l-iżvantaġġ li jkun qed jiġi ttrattat fihom ikun ċarament u 
prinċipalment marbut mal-etniċità. 

Mir-raġunament t'hawn fuq, skont liema l-etniċità u d-diskriminazzjoni bbażata fuq l-etniċità 
huma biss wieħed mill-fatturi ewlenin - bħall-kwalifiki baxxi u l-esklużjoni territorjali - li 
jiddeterminaw in-nuqqasijiet soċjoekonomiċi tar-Roma Ewropej, għandha tissielet il-
konklużjoni li l-esklużjoni tista' tiġi ttrattata bl-aħjar mod billi r-Roma ma jiġux rikonoxxuti 
bħala grupp etniku iżda bħala pubbliku ekonomiku ewlieni. Bi qbil mal-Prinċipju Nru 2 u 
mal-Prinċipju Nru 4 tal-Prinċipji Bażiċi Komuni dwar l-Inklużjoni tar-Roma, li jħaddnu l-
''immirar espliċitu iżda mhux esklussiv'' kif ukoll l-''immirar lejn l-integrazzjoni'', l-Istrateġija 
tal-UE għandha tiffoka fuq dawn l-elementi ekonomiċi komuni tar-Roma esklużi soċjalment u 
mhux tipprova tindirizza l-kwestjonijiet soċjali kollha li jbati minnhom kwalunkwe grupp 
wieħed tal-popolazzjoni partikolarment eteroġenju tar-Roma Ewropej. Minkejja l-eżistenza ta' 
kwestjonijiet speċifiċi għall-pajjiż u għar-reġjun, bħad-disponibilità tal-postijiet fejn jistgħu 
jieqfu l-vjaġġaturi u n-nuqqas ta' dokumenti personali f'ċerti pajjiżi, il-kundizzjonijiet soċjali u 
ekonomiċi u t-talbiet tal-komunitajiet Roma nnifishom huma ferm simili fil-pajjiżi kollha.

Ir-rapporteur temmen li jeħtieġ li tinstab soluzzjoni Ewropea komuni għal problema Ewropea 
komuni, irrispettivament mid-diversità tat-tħassib addizzjonali u kollaterali f'reġjuni speċifiċi 
li jaffettwaw sottogruppi speċifiċi ta' Roma. L-esklużjoni soċjali u ekonomika tar-Roma 
tirrikjedi strateġija għaliha biss, mingħajr ovvjament ma jiġi eskluż l-iżvilupp sussegwenti jew 
parallel ta' rispons politiku indipendenti għal kontroversji indipendenti.

2.2. Niffaċċjaw it-territorjalità tal-esklużjoni

Element importanti ieħor tal-esklużjoni soċjali li taffettwa r-Roma hija d-dimensjoni 
territorjali qawwija tal-faqar u l-marġinalizzazzjoni. It-tqassim ġeografiku tal-iżvantaġġi 
soċjali mhuwiex uniformi fl-Istati Membri kollha, iżda l-faqar u l-esklużjoni soċjali jinsabu l-
iktar f'mikroreġjuni sottożviluppati li, f'bosta Stati Membri, l-iktar li jgħixu fihom huma r-
Roma esklużi mill-iżvilupp ekonomiku u soċjali. Dan huwa ta' natura prinċipalment 
territorjali u dawk iż-żoni sottożviluppati jostakolaw l-iżvilupp soċjali kollu kemm hu. Id-
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differenzi fi ħdan ir-reġjuni f'bosta każijiet huma ikbar minn dawk bejn ir-reġjuni, u l-
polarizzazzjoni qed tiżdied, peress li l-interventi ekonomiċi u soċjali huma kkonċentrati fiċ-
ċentri dinamiċi, u dan joħloq deterjorament ulterujuri fil-periferija eskluża.

L-iktar reġjuni u mikroreġjuni żvantaġġati m'għandhomx ir-riżorsi finanzjarji meħtieġa biex 
jipprovdu l-kontribuzzjoni tagħhom għall-finanzjament tal-Komunità, li fil-prinċipju huma 
intitolati għalih, u ta' spiss ma jkollhomx il-kapaċità amministrattiva u r-riżorsi umani biex 
jagħmlu użu tajjeb mill-finanzjament. Dawn ir-reġjuni għalhekk jikkompetu għas-sorsi tal-UE 
u baġitarji bi żvantaġġ irrevokabbli, u jeħtieġ li jinqalgħu minn din il-pożizzjoni ta' żvantaġġ 
u li jiġu ssodisfati l-bżonnijiet speċifiċi tagħhom permezz ta' programm ekwivalenti, kumpless 
u intensiv. 
Mappa tal-kriżi Ewropea għandha għalhekk tiġi stabbilita, li tkejjel u tevalwa lil dawk il-
mikroreġjuni fi ħdan l-UE fejn il-komunitajiet ikunu l-iktar milquta mill-faqar u mill-
esklużjoni soċjali. Dawn iż-żoni ta' kriżi jistgħu u għandhom jiġu identifikati skont il-
karatteristiċi li ġejjin:

o Aċċessibilità tal-postijiet tax-xogħol
o Distanza miċ-ċentri tal-bliet
o Rata għolja ta' qgħad
o Servizzi pubbliċi inadegwati
o Kundizzjonijiet ambjentali mhux adatti
o Nuqqas ta' kumpaniji u impriżi fil-qrib
o Nuqqas ta' infrastruttura xierqa
o Dħul baxx
o Livell baxx ta' edukazzjoni
o Riżorsi umani ta' livell baxx
o Infrastruttura tat-trasport inadegwata jew relattivament għalja
o Tensjonijiet soċjali

Ir-rapporteur temmen li jenħtieġu programmi ta' żvilupp kumplessi u olistiċi b'approċċ 
transsettorjali integrat, li jagħmluha possibbli li jkun hemm intervenzjonijiet immedjati f'dawn 
iż-żoni sottożviluppati, li jiffaċċjaw żvantaġġi strutturali serji.


